Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden Betuwe Sanitair B.V.

1 Toepasselijkheid
1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op onze
aanbiedingen en op door ons aangegane overeenKomsten
2 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan uitsluitend
worden afgeweken indien en voor zover zulks
uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Indien
ook koper naar (zijn) voorwaarden verwijst, zijn deze
laatste slechts van toepassing Indien en voor zover ze
niet in strijd zijn met onze voorwaarden. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van koper doet aan
het voorgaande niet af.
3 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van
"levering (van zaken)" wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden
van welke aard dan ook. Onder "koper" wordt ook
verstaan de opdrachtgever.

2 Offertes
1 Onze offertes binden ons op geen enkele wijze, tenzij
in de offerte zelf het tegendeel is bepaald.
2 De door ons gedane offertes blijven ons eigendom.
Moeten op ons verzoek aan ons worden teruggegeven
en mogen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
niet worden gekopieerd en/of aan derden
worden afgegeven. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde
van Intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande
rechten voor.
3 totstandkoming overeenkomst
1 Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand

wanneer een order schriftelijk is aanvaard door middel
van het ondertekend door de Koper retourneren van
onze orderbevestiging
2 De door ons aan koper verzonden orderbevestiging
met eventuele bijlagen wordt geacht de inhoud van de
gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven.
Koper wordt geacht met de Inhoud van onze orderbevestiging
in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen na
dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk meedeelt
dat hij zich niet met de Inhoud kan verenigen.
3 Eventuele aanvullende afspraken of toezeggingen
binden ons alleen indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
4 Prijzen

1 Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij
uitdrukkelijk en .schriftelijk anders is overeengekomen
exclusief kosten voor vervoer en overige kosten.
2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst,
maar voor de dag van levering, verhoging in één of
meer van de kostenfactoren optreden kunnen deze
verhogingen aan koper in rekening worden gebracht.
Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te
verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereis is.
Dit recht komt ook aan koper toe Indien wij ons binnen 3
maanden na het sluiten van de overeenkomst op het
standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten
een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde
prijs voortvloeit. Indien koper van dit recht gebruik maakt,
dient hij binnen 5 dagen na ontvangst van
de desbetreffende mededeling van ons bij aangetekende
brief de ontbinding in te roepen.

5 (af-)leveringstermijnen
1 De door ons opgegeven levertijden gaan in op de
dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.
Mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de
order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer gelden ais fatale
termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen
2 Verzoekt een koper om levering van zaken op
een andere dan de gebruikelijke wijze, dan kunnen wij
de hieraan verbonden kosten aan koper in rekening
brengen.
3 indien de levering in delen geschiet, hebben wij het recht
iedere levering als een afzonderlijke transactie
te beschouwen
4 Koper dient het gekochte binnen de overeengekomen
tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan kunnen wij
vorderen dat de rechter ons van onze verbintenis tot
levering van de overeengekomen zaken zat bevrijden,
of zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van
koopprijs van het met afgenomen gedeelte vorderen.
Indien koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet,
zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien Koper In
gebreke is, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd
en zullen wij de zaken voor rekening en risico van

koper, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende
kosten opslaan.
6 Reclame door koper
1 Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van
en IS verantwoordelijk voor gegevens die hij verstrekt
heeft koper moet waar het de in onze offerte of wat
daarvan ex ar! 2-2 deel uitmaakt, door ons verstrekte
gegevens maten, Kleurechtheid en dergelijke betreft,
rekening houden met de gebruikelijke spelingen en
met kleine wijzigingen in de maat, hoeveelheid, kleur
of uitvoering van de door ons geleverde zaken.
2 Klachten van koper die betrekking hebben op
gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn
moeten door koper binnen 8 dagen na levering ( of
binnen 8 dager' na factuurdatum indien de zaken niet
aan koper (konden) worden geleverd) aan ons ter kennis
worden gebracht. Dit dient te geschieden per
aangetekende brief met een duidelijke nauwkeurige
omschrijving van de klacht en onder opgave van de
factuur waarmee de betreffende zaken zijn
gefactureerd .Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle
te verrichten
3 Gebreken die bij levering niet uiterlijk" waarneembaar
waren noch bij een zorgvuldige tijdige controle konden
blijken. moeten door koper binnen 8 dagen na aan het licht
treden van onze gebreken aan ons ter kennis worden
gebracht op de wijze als vermeld in lid 2 .
4 leder vorderingsrecht van kopper jegens ons betrekking
hebbend op gebreken in de door ons geleverde

zaken vervalt indien:
a de gebreken niet binnen de hiervoor gestelde termijnen of
niet op de aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht.
b koper geen of onvoldoende medewerking verleent aan
onderzoek naar de gegrondheid van de klachten.
c koper de zaken niet op de juiste wijze heeft behandeld
of de zaken anders heeft gebruikt of behandeld dan
door ons voorzien.
d het gebruik van de zaken met betrekking tot welke
de klachten zijn geuit door koper wordt voortgezet.
e Koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming aan
de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen
uivoeren.
f de in de Individuele overeenkomst genoemde of de
voor hel betreffende product bepaalde garantietermijn is
verstreken of, indien zo'n termijn ontbreekt de
klachten eerst worden geuit nadat een periode van
meer dan 12 maanden sedert de levertijd is verstrekken.

7 Aansprakelijkheid
1 uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake
de door ons geleverde zaken niet door derden (zoals
fabrikanten) op zich zijn genomen, kan koper jegens
ons (garantie-)aanspraken doen gelden. Onze
aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die
een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten
2 Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid
van de reclame de kwaliteit betreffende door ons
wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid
als bedoeld In lid 1 bestaat uitsluitend gehouden
tot naar onze keuze
a herstel van gebreken
b levering van vervangende zaken c q onderdelen
na ontvangst van de gebrekkige
c terugbetaling van de ontvangen koopsom met ontbinding
zonder rechtelijke tussenkomst van de overeenkomst
alles voor zover de koopsom de factuur en
de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken
betrekking hebben.
d een schadeloosstelling in andere vorm dan hiervoor
bedoeld.
3 Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit
hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden
tot betaling van enigerlei Schadevergoeding aan
koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove
schuld onzerzijds. Wij zijn ook nimmer aansprakelijk
voor gevolg- of bedrijfsschade directe- of indirecte
schade hoe ook genaamd door gehele of gedeeltelijke
(her)leveringen van zaken. vertraagde of ondeugdelijke
levering of het Uitblijven van levering van zaken of door de
zaken zelf.
4 Koper is niet gerechtigd zonder onze toestemming
zaken terug te zenden. Geschiedt dit toch, dan zijn
alle kosten van terugzending voor koper. Wij zijn in dat
geval vrij de zaken voor rekening en risico van koper
onder derden op te slaan.
5 Koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de
overeenkomst tegen ons mochten doen gelden.

8 eigendomsvoorbehoud en zekerheid
1 Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot
aan het moment van Volledige betaling van al hetgeen
koper aan ons verschuldigd is indien wij zulks nodig
oordelen hebben wij het recht van koper zekerheid ten
aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.
2 Koper heeft met het recht op de met betaalde zaken
enig zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een
derde te vestigen.
3 Indien tengevolge van verwerking door koper ons
eigendomsrecht op de door ons geleverde zaken verloren is
gegaan, is koper verplicht onverwijld ten behoeve van ons
bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de
verwerking.
4 wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich
onder koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren onder ons te nemen zodra wij in
redelijkheid kunnen aannemen dat reële kans bestaat
dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen
5 Koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten
aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en
op ons verzoek deze verzekering aan te tonen

9 Betaling
1 Betaling dient te geschieden zonder enige aftrek of
korting contant of door overmaking op onze bankrekening onmiddellijk na de levering van de betreffende
zaken althans uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum. tenzij anders is overeengekomen
2 Indien koper niet tijdig betaalt is hij in verzuim zonder
dat ingebrekestelling is vereist. Wij hebben dan het
recht de nakoming van al onze verbintenissen jegens
koper op te schorten
3 Bij verzuim van koper zijn wij gerechtigd contante
betaling vóór aflevering van de zaken of zekerheid
voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij dan
gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst
te ontbinden waarbij op koper dan de verplichting rust tolt
teruggave van de geleverde zaken of de verplichting tot
anderszins ongedaan maken van de door ons verrichte
prestatie. onverminderd ons recht op schadevergoeding. Blijft
koper In gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij zonder
dat nadere aanzegging nodig is vanaf de vervaldatum tot aan
de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de
wettelijke (handels)rente plus 2% per jaar Alle met de incasso
van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met
Inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten)
komen ten laste van koper De buitengerechtelijke
incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofd·
som met een minimum van € 250 -- alles exclusief
omzetbelasting.
4 Betalingen strekken eerst In mindering op de in lid 3
bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen
rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de
lopende rente
5 Indiende financiële positie van koper een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of
gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de
overeenkomst, of een wijziging van de betalingsvoorwaarden
door te voeren.
10 Overmacht
onder overmacht dient te worden verstaan elk omstandigheid
buiten onze macht die van dien aard is dat
naleving van de overeenkomst In redelijkheid met van
ons kan worden gevergd Onder overmacht wordt mede
verslaan oorlog, onlusten en vijandelijkheden van
welke aard ook blokkade. boycot natuurrampen epidemieën.
Gebrek aan grondstoffen, verhindering en
onderbreking van de transportmogelijkheden storing in ons
bedrijf in- en Uitvoerbeperkingen of verboden belemmeringen
veroorzaakt door maatregelen,
wetten of besluiten van (overheids-)instanties. Indien wij door
overmacht onze leveringsplicht niet kunnen nakomen zijn wij
gerechtigd de overeenkomst of het nog met uitgevoerd
gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel op te
schorten. zulks naar onze keuze Ingeval van overmacht kan
koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.
11 toepasselijk recht en geschillen
Alle geschillen verband houdende met/voortvloeiende
uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons
verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde
rechter te Arnhem.

